
نکات مهم برای جمع آوری اطالعات و مدرک 

 شما ممکن است اطالعاتی داشته باشید یا شاهد چیزی بوده باشید که ممکن است برای تحقیقات ما سودمند 
باشد. 

در صورت امکان اکنون که هنوز حادثه از خاطر شما نرفته است، هر نکته ای را که فکر می کنید در این رابطه به 
ما کمک کند یادداشت کنید. 

نکات زیر به شما کمک می کند اطالعاتی که ممکن است از نظر قانون مفید باشد را ثبت کنید. 

اما هر مدرکی که شاهدین/بازماندگان حادثه/اعضای خانواده قربانیان حادثه در اختیار ما قرار می دهند 
احتمال دارد که در جریان دادگاه جزائی یا مدنی و تحقیقات افشاء شود. 

بنابراین، پیش از آماده نمودن هرگونه مدرکی بهتر است که مشاوره قانونی بگیرید. 

جهت مشاوره یا کمک برای پیداکردن یک وکیل خواهشمندیم با مرکز خیریه INQUEST (020 7263 1111) یا 
مرکز حقوق شمال کنزینگتون/ North Kensington Law Centre(020 8969 7473)تماس بگیرید. 

  
ثبت مدرک  

مشاهدات یا شنیده های خود را به ترتیب تاریخ و زمان وقوع به زبان مادری خود بنوییسید. 1.
مشخص کنید که خود شما شاهد نکته مزبور بوده اید یا آن را شنیده اید (با ذکر راوی مزبور). 

نام، سمت شغلی و مشخصات تماس افرادی که در این مورد با آن ها صحبت کرده اید (مانند 2.
افسر پلیس، افسر حادثه، داوطلب، دوستان) و نیز این که گفتگوهای شما را یادداشت کرده اند 

یا خیر را ذکر کنید.  
سعی کنید مطلبی به گفته های دیگران درباره شنیده ها یا مشاهدات افراد اضافه نکنید. 3.

خواهش کنید که خود آن ها نیز گزارشی از شنیده ها یا مشاهدات مزبور تهیه کنند. 
اگر در مورد تهیه گزارش از مشاهدات یا شنیده های خود نگرانی دارید، خواهشمندیم نگرانی 4.

های خود را ذکر کنید. 
در پایان گزارش خود تاریخ و ساعت ثبت مطالب خود را ذکر کنید- گزارش (کتبی یا ایمیلی) 5.

خود را در یک محل امن نگه دارید. 
در صورت به خاطر آوردن مطلبی، می توانید آن را یادداشت کنید اما باید تاریخ اضافه کردن 6.

مطلب را ذکر کنید. 
چنانچه عکس، مطلب ضبط شده، غیره یا هر مدرک مرتبطی در اختیار دارید سعی کنید آن را 7.

در حافظه یک دستگاه ثبت کنید. در صورت نیاز، برای این کار از دیگران کمک بگیرید. 



نگران نباشید که اطالعات مزبور مفید است یا خیر. ما نیاز داریم که تا حد امکان هرگونه اطالعات در مورد 
مشاهدات یا شنیده های مربوط به روز آتش سوزی یا روزهای قبل و بعد از آن و نیز نگرانی های ایمنی را 

گردآوری کنیم. 

 


